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परुाणातली वांगी िव�ान िवकासाची 

 

 

लेखक : प्रा. जयंत नारळीकर 

 

पले परुातन पवूर्ज िव�ान आिण तंत्र�ानात 

अितप्रगत होते का, हा प्रश् न उपिस्थत 

करण्यामागचं मळू कारण आपल्या पौरािणक 

गं्रथांत जे संदभर् सापडतात, त्याव�न प्रथमदशर्नी 

तरी वाचकाचा असा ग्रह होतो क� ही वणर्न ं 

एका िव�ान-तंत्र�ान-प्रगत संस्कृतीची आहते. 

उदाहरणाथर्, रामायणात पषु्कर िवमानाच ं वणर्न 

आह.े आधिुनक हिेलकॉप्टरचचं ह ेउदाहरण नाही 

का? घटोत्कचावर कणार्नं सोडलेली इदं्राची श�� आिण आजच्या गायडेड िमसाईल यांच्यात 

काय फरक आह?े धतृराष्ट्राला महाभारत यदु्धाचं प्रत्य� वणर्न लांबनू पाह�न सांगणारा संजय 

हा आद्य टीव्ही कॉमेंटेटर म्हणता येणार नाही का? अतंराळात स्वैर संचार करणार्या दवे-

गंधवार्दींकडे स्पेस-टेक् नॉलॉजी होती, असं म्हणायला काय हरकत आह?े ‘कवीनां उशना 

किवः’ असे शकु्राचायर् मेिडिसन आिण सजर्रीमध्ये आजच्याही पढु ं गलेे नव्हते का? 

आइन्स्टाइनच्या प्रख्यात सापे�तेच्या िसद्धांतातून कालक्रमणचेा वेग िनरी�कावर अवलंबनू 

असतो ह े िदसनू आलं. त्याच ं प्रत्यंतर पढुील आख्याियकेत सापडतं. रेवत राजाचा मलुगा 

कुकुदमी आपली कन्या रेवतीला घऊेन ब्र�दवेांकडे गेला, कारण त्याला ितच्यासाठी योग्य 

वर शोधायला ब्र�दवेांचा सल्ला पािहजे होता. ब्र�दवे काही कामात व्यग्र असल्यानं त्यांच्या 

सांगण्याव�न ते दोघ ेकाही �ण ितथं थांबले. जेव्हा ब्र�दवे भेटले, तेव्हा त्यांच्या येण्याचा 

आ 
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उद्दशे ऐकून हसले आिण म्हणाले, ‘‘तुम्ही मनात ठरवलेले त�ण केव्हाच काळाच्या उदरात 

लु� झाले - कारण इथले काही �ण म्हणजे पथृ्वीवरची चारी यगु े२७ वेळा उलटून गलेी!’’ 

अशा उदाहरणाव्यित�र� असंही म्हटलं जातं, क� क्वान्टम िथअरी या िवसाव्या शतकातल्या 

मह�वाच्या िसद्धांताची प्रितिबंबे वैिदक, पौरािणक वाङ् मयात िदसतात. या िसद्धांताच्या 

मळुाशी असलेले ‘अन्सटर्न्टी िप्रिन्सपल,’ प्रकाशाची दोन �पं ‘वेव्ह-पािटर्कल ड्यअुिॅलटी,’ 

अॅटॉिमक िथअरी आदी कल्पना आपल्या परुातन पवूर्जांनी व्य� केलेल्या िवचारांतनू 

डोकावत असतात, असं काही लोक म्हणतात. आजचं आिण पढुं संशोिधत होणारं िव�ान 

आिण तंत्र�ान आपल्या परुातन पवूर्जांना प�रिचत होतं, अशा तर्हचेा दावा जर कोणी 

न्यायालयात मांडला, तर वर िदलेल्या परुाव्याचा उपयोग क�न आिण िफ्रट्यॉफ काप्रा 

(Fritjof Capra) सारख्या काही पाश् चा�य लेखकांनी िदलेल्या उदाहरणांच े संदभर् दऊेन 

(कारण पाश् चा�यांच्या समथर्नाला आपण पषु्कळ िकंमत दतेो!) एखादा कुशल वक�ल तो 

दावा मांडून दाखवील. परंतु, न्यायालयात मांडलेली गो� आिण वस्तुिस्थती यामध्ये फरक 

अस ू शकतो. वस्तुिस्थती काय होती ह े ठरवायला िव�ानाच े िनकषच लावले पािहजेत. 

िसद्धांतामागचं गिणत आिण प्रयोगांच्या साधनसामग्री व कायर्प्रणालीचं वणर्न याव�न 

कुठल्याही काळातलं िव�ान िकती प्रगत होतं, ह े ठरवता येतं. उदाहरणाथर् गॅिलिलओच ं

       

गायडेड िमसाईल : याचा आराखडा उपलब्ध 
असतो आिण त्यानुसार बनवता येते. 
www.slideshare.net/snehajha73744/ppt-
on-guided-missiles 

कणार्ने घटोत्कचावर सोडलेली इदं्राची श��: 
या श��बद्दल असा आराखडा उपलब्ध नाही. 
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‘िवश् वरचनेच्या दोन िसद्धांतांवरच ेसंभाषण’ ह ेपसु्तक, कोपिनर्कसच्या ‘आकाशस्थ वस्तूंच्या 

प�रभ्रमणाच्या क�ा’ या पसु्तकाप�ेा अिधक प्रगत िव�ान सांगतं, तर न्यटूनच्या ‘नैसिगर्क 

त�व�ानामागचे गिणत’ या पसु्तकानं गॅिलिलओच्या वरची पायरी गाठलेली िदसते. 

कोपिनर्कस, गॅिलिलओ आिण न्यटून यांचा इितहास माहीत नसलेला वै�ािनकसदु्धा केवळ 

या पसु्तकातील वणर्नाव�न हा िनष्कषर् काढू शकतो आिण हा िनष्कषर् व्यि�िन� नसनू 

वस्तुिन� असतो. 

   
कोपिनर्कस 

https://commons.wikimedia.or
g/w/index.php?curid=113500  

गॅिलिलओ 
https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/thumb/b/
b0/Galileo-
sustermans.jpg/512px-Galileo-
sustermans.jpg  

न्यटून 
By After Godfrey Kneller - 
http://www.newton.cam.ac.uk/
art/portrait.html, Public 
Domain,   
https://commons.wikimedia.or
g/w/index.php?curid=37337  

या तीन पसु्तकांची तुलना करण ंका शक् य आह?े कारण ती वै�ािनक पसु्तकं आहते. 

वै�ािनक िशस्त त्यांना लावता येते. कोपिनर्कसनं केवळ ‘पथृ्वीसकट सवर् ग्रह सयूार्भोवती 

िफरतात’ एवढचं ढोबळ अथार्च ं िवधान केलं नाही. त्यान ं ग्रहांच्या क�ा ठरवण्यासाठी 

सिवस्तर भिूमतीय रचना िदल्या. गिॅलिलओन ंत्याला उपलब्ध असलेल्या तंत्र�ानाचा उपयोग 

क�न शक् य िततके अचकू प्रयोग क�न दाखवले. न्यटूनन ं तर प्रायोिगक आिण सैद्धांितक 

दोन्ही शाखांची सिवस्तर चचार् केली व त्यासाठी नवीन गिणताची िनिमर्ती केली. 

गॅिलिलओच ेप्रयोग कुणीही केले, तरी त्यांच ेिनकाल तसेच लागतात; कारण त्यातील प्रयोग 
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व िनरी�ण े वस्तुिन� असतात. वै�ािनक प्रगतीचे पडसाद तंत्र�ानात उमटतात. मॅक् स्वेलन ं

िवद्यतुचुंबक�य लहरींची समीकरण ंमांडून त्यांच्या अिस्तत्वाचं भाक�त केलं. पढुे हटर्झ यान े

प्रयोगशाळेत त्या लहरींचं अिस्तत्व िसद्ध केलं. माक�नीनं त्या लहरींचा उपयोग रेिडओ संच 

तयार करण्यासाठी केला. रेिडओची जािहरात पाह�न रेिडओ संच तयार करता येईल का? 

रेिडओ िवकत घतेल्यावर त्याबरोबर िमळणार्या मािहती-पत्रकाव�न रेिडओ तयार करता 

येईल का? नाही. परंतु, त्याच्या अंतभार्गांची सिवस्तर मािहती दणेारी पित्रका (मॅन्यअुल) 

िमळाली तर त्याबरह�कूम भागांची जळुवाजळुव क�न तो संच तयार करता येईल. समजा, 

एखाद्या परुातन संस्कृतीच्या अवशेषांत वरील तीनही प्रकारची मािहती सापडली. त्या 

मािहतीव�न त्या संस्कृतीच्या वै�ािनक पातळीबद्दल काय सांगता येईल? पिहल्या दोन 

प्रकारची मािहती त्या संस्कृतीकडं रेिडओ संच बनवण्याच ंतंत्र�ान होतं याचा प्राथिमक परुावा 

म्हणनू फार तर मानता येईल. परंत,ु तीच ितसर्या प्रकारची सिवस्तर मािहती िनिवर्वादपणान ं

त्या तंत्र�ानाच्या अिस्तत्वाची ग्वाही दऊे शकते. वै�ािनक िशस्तीत बसते. 

थोडक् यात सांगायचं तर परुातन काळी िव�ान आिण तंत्र�ान िकती िवकिसत होतं ह े

िनिवर्वादपण ेठरवायचं असेल तर वर िदलेल्या उदाहरणांप्रमाण ं वै�ािनक िशस्तीत बसणारी 

मािहती हवी. ह ेिनकष ल�ात घऊेन आपण �ा लेखाच्या प्रारंभी उपिस्थत केलेल्या प्रश् नाचा 

पनुिवर्चार क�. लेखाच्या प्रारंभी प्राथिमक परुावा म्हणनू िदलेल्या कोणत्याही उदाहरणाबद्दल 

वै�ािनक िशस्तीत बसणारी मािहती उपलब्ध असलेली मला तरी माहीत नाही. ‘बहृत्  

िवमानशा�’ म्हणनू एक परुातन गं्रथ िवमानांच्या अिस्तत्वाबद्दल परुावा म्हणनू सांिगतला 

जातो. परंतु, त्यान ं माझ्या अपे�ा पणूर् केल्या नाहीत. त्या अप�ेा दोन प्रकारच्या आहते. 

पिहली अपे�ा अशी - ‘िवमानशा�’ म्हणजे िवमान े हवेत का उडतात, याच ं सैद्धांितक 

िववेचन म्हणनू त्यात एअरोडायनॅिमक् सचं वणर्न हवं. उदाहरणाथर् - एखाद्या िविश� 

आकाराच्या वस्तूच्या भोवतालून वारा जोराने जात असेल तर त्यामळंु ती वस्त ू हवेत 

उचलली जाऊ शकते. यामागच्या िसद्धांताचं आिण िवमान कसं उडू शकतं याच ं िववेचन 
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करणारी शाळकरी मलुाला समजतील अशी पसु्तकं आजकाल उपलब्ध आहते. तेव्हा 

गिणतीय तपशील न दतेासदु्धा केवळ त्यामागच ंमळू त�व समजावनू सांगण ंशक् य आह.े परंतु, 

असला कुठलाच तपशील मला त्या पसु्तकात सापडला नाही. 

दसुरी अप�ेा म्हणजे त्या पसु्तकात िवमान कसं बनवावं, याच ं तपशीलवार वणर्न 

(मॅन्यअुलप्रमाण)े िमळालं. परंतु, त्यातील वणर्न वाचनू एखाद्या आधिुनक तंत्र�ाला िवमान 

बनवता येईल असं नाही. अजनू कोणीही बहृत् िवमानशा�ात सांिगतल्याप्रमाण ंिवमान बनवनू 

यशस्वी�रत्या उडवनू दाखवलेले नाही. मग त्या प्रयोगाची पनुराव�ृी तर दरूच. गरैसमज नको 

म्हणनू पनु्हा खलुासा करतो. या दोन अपे�ा माझ्या स्वतःच्याच आहते असं नाही. वै�ािनक 

िनकष लावायचे म्हणजे कोणताही वै�ािनक याच अप�ेा करेल. जर पढुमंागं वरील अप�ेा 

पणूर् होतात (दोन्ही नाही तरी कुठलीही एक!) असं िदसलं तर त्याव�न ‘आपल्या पवूर्जांना 

िवमान बनवता येत होतं’ या िवधानाचा ग्रा� परुावा िमळेल. पण असा परुावा अद्याप पढु ं

आलेला नाही. ब्र�दवेांच्या आख्याियकेतून साप�ेतावादाच्या िसद्धांतातलीच िनरी�कावर 

अवलंबनू असलेली कालक्रमणाची गती अपिे�त आह ेका? नाही. कारण त्या आख्याियकेत 

गिणती तपशील नाही. कृष्णिववराच्या प्रचंड ग�ुत्वाकषर्णामळंु त्याच्या आसमंतात कालाची 

गती मंदावते. केवळ याव�न ब्र�दवेांची कृष्णिववराशी सांगड घालण े वै�ािनक िशस्तीत 

बसत नाही. कारण कृष्णिववराच े इतर गणुधमर् असतात त्यांच े आख्याियकेत िकंवा इतरत्र 

कुठेही वणर्न सापडत नाही. कुकुदमी राजा प्रकाशाच्या वेगाची स्पधार् करणार्या वेगानं कसा 

प्रवास क� शकला, याचंही वणर्न नाही. पूंजवादातील (क्वान्टम िथयरी) कल्पनांच ंभारतीय 

त�व�ानाशी साम्य वाटलं तरी ते वरवरच ं आह.े कारण पूंजवादातील कल्पना गिणताच्या 

भाषेत मांडल्या जातात व त्यातनू प्रयोगान ं पडताळून पाहण्याजोगी भािकतं िनघतात. असं 

कोणतं भाक�त आपल्या परुातन त�व�ानातून केलं आह,े ज्याची सांगड अशा प्रयोगांशी 

घालता येईल? फोटो इलेिक्ट्रक इफेक् ट, त� अणूतंून िनघणार्या ठरावीक लांबीच्या लहरी, 

बंिदस्त जागेतलं प्रारण इत्यादी. 
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पूंजवादातले काही प्रयोग व त्यांची गिणती कारणमीमांसा यांचं अिस्तत्व परुातन 

लेखनात िदसनू आलं तर तो वै�ािनक िशस्तीत बसलेला परुावा मानता येईल. पण अद्याप 

तसा परुावा िमळालेला नाही. वरील उदाहरणांतून असं िदसतं, क� आपल्या परुातन 

वाङ् मयातनू काही कल्पनारम्य गो�ींच्या पलीकडं वै�ािनक िशस्तीत बसणारी मािहती अद्याप 

पढुं आलेली नाही. आवश् यक परुावा उपलब्ध नसल्यानं पवू� आपल्याकडे अितप्रगत तंत्र�ान 

होतं, या िवधानाला धक्का पोचतो. सामान्यपणानं असं मानलं जातं, क� खेड्याखेड्यांतून 

िवजेची उपलब्धता आिण नळाद्वारं िमळणारं पाणी या न्यनूतम सोयी परुवल्या पािहजेत. 

शासनाचा (मग ते कुठल्याही प�ाचे असो) प्रयत् न ह े उिद्द� गाठण्याचा असतो. �ा 

पाश् वर्भमूीवर महाभारत हा गं्रथ तपासनू पाहा. भारत पादाक्रांत करणार्या हिस्तनापरूच्या 

राजांच्या राजवाड्यात िवजेवर चालणारे िदवे व आंघोळीसाठी खळेत्या पाण्याचं स्नानगहृ 

होतं का? भौितकशा�ात प्रगती करताना माणसाला अिधकािधक स�ूमाची मािहती िमळत 

गेली. स�ुवात ग�ुत्वाकषर्णापासनू झाली व क्रमशः िवद्यतुचुबंक�य शा�, अण ू आिण 

अणगुभार्च ं�ान व त्यापलीकडं स�ूमाितस�ूम कण यांची मािहती िमळत गलेी. पण आपल्या 

पौरािणक वाङ् मयात िवद्यतुचुंबक�य शा�ाचा उल्लेख नाही. त्या शा�ाच्या मािहती िशवाय 

अणचू्या गभार्चं �ान कसं िमळालं? ब्र�ा� ह े जर अणबुाँबच ं �प असेल तर अणबुाँब 

बनवणार्यांनी िवद्यतुचुंबक�य  शा� संपािदत केल्याचा उल्लेख महाभारत वा इतर परुाणात 

का नाही? या सवर् आ�पेांवर पवू� भारतात अितप्रगत तंत्र�ान नांदत होते, असा दावा करणारे 

म्हणतात, क� पवू�च्या ऋिषमनुींना िसद्धी अवगत होत्या, ज्यांच्या बळावर ते तंत्र�ानाच्या 

भरार्या मा� शकत. धडपडत का होईना, पण पढुं जाणारं िव�ान आिण त्यावर आधारलेलं 

तंत्र�ान यांची ही वाट नाही. ती ऋिषमनुींची वाट नमेक� कशी होती, ह ेसप्रयोग दाखवण्याची 

जबाबदारी वरील दावा करणार्यांची नव्ह ेका? या संदभार्त एक सावधिगरी आवश् यक आह.े 

परुातन मािहतीचा अथर् लावताना आिण ती वै�ािनक चौकटीत बसवताना संस्कृत भाषेचा 

लविचकपणा नडतो. जी भाषा कािलदास, भारिव, दडंी आिण माघ यांचे सािहत्य फुलवनू 
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गेली ती भाषा वै�ािनक तथ्यं रोखठोकपणान ंमांडायला उपयोगी पडत नाही. कारण अनेकाथ� 

शब्द वाटेल त्या क्रमान ंवापरण्याची इथं मभुा असते. त्यामळंु अथार्चा अनथर् होऊ शकतो. 

याच ं बोलकं उदाहरण म्हणजे आयर्भटानं, पथृ्वी आपल्या अ�ाभोवती िफरते ह े सांगायला 

वापरलेला श् लोक (आयर्भटीय, अध्याय ४, श् लोक ९). ‘तारामंडळ िस्थर असनू, पथृ्वीच्या 

प�रवलनामळंु तारे उदय आिण अस्त होतात’ ह ेआयर्भटाच ेिवधान आज बरोबर वाटलं तरी 

कोपिनर्कस पवूर्काळात चकू मानलं जाई. त्यामळंु आयर्भटाला ह े िवधान अिभपे्रत नसनू 

त्याला वेगळंच काहीतरी सांगायचं होतं, असं प्रितपादन आयर्भटानंतरच्या काही भारतीय 

टीकाकारांनी केलं व त्याच श् लोकाचा िनराळा अथर् लावला. अशा लविचकपणामळंु 

वेदातल्या िकंवा परुाणातल्या एखाद्या ऋचचेा िकंवा श् लोकाचा अथर् लावताना टीकाकाराची 

पश् चातबदु्धी िकतपत वापरली गलेी ह े ठरवण ं अवघड जातं. अशा एका दीघर्तमा ऋषींच्या 

काही ऋग्वेदी ऋचांमध्ये आधिुनक सयूर्तेजाचा िसद्धांत सांिगतला असल्याचं प्रितपादन आह.े 

सयूर्तेजाच्या मळुाशी अणगुभार्च ंएक�करण आिण त्यातून ऊज�च ंउत्पादन हा िसद्धांत आह.े 

हायड्रोजनच ेचार अणगुभर् एकत्र येऊन त्यातून हीिलयमचा एक अणगुभर् बनला आिण त्यात 

नाश पावणारे वस्तुमान ऊज�च्या �पान ंबाहरे पडले. ही सवर् मािहती जर त्या ऋचांत असेल 

तर या िसद्धांतात नकुत्याच सटुलेल्या प्रश् नाच ंउ�रही िमळायला पािहजे. तो प्रश् न असा - या 

प्रिक्रयेतून न्यटू्रीनो ह ेमलूकण बाहरे पडतात. मात्र, ते 

िजतक् या प्रमाणात बाहरे पडायला पािहजेत असे 

आपला आजचा िसद्धांत सांगतो िततक् या प्रमाणात ते 

पथृ्वीवरील प्रयोगात सापडत नाहीत. अलीकडं �ा 

प्रश् नाच ं उ�र िमळालं आह.े परंतु, ते उ�र 

सापडल्यावर ‘तेच वेदांत सांिगतलं होतं’ असं 

पश् चातबदु्धीचं िवधान केलं जाईल का? आपले पवूर्ज 

िव�ानात आिण तंत्र�ानात अितप्रगत होते का या 

प्रश् नाच ंउ�र सध्या उपलब्ध असलेल्या परुाव्याव�न 

 

आयर्भट 
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होकाराथ� दतेा येणार नाही. कारण, मला अिभपे्रत असलेले आिण या लेखात नमदू केलेले 

वै�ािनक िनकष लावले, क� उपलब्ध परुावा परेुसा नाही. अशा सबळ परुाव्याअभावी आपले 

पवूर्ज िव�ान-तंत्र�ानात अितप्रगत होते, असं िवधान एक किवकल्पना ठरते. 

▲▲▲ 
 
लेखक : प्रा. जयंत नारळीकर , आंतरराष्ट्रीय क�त�चे  खगोलभौितक� शा�� ,  कें िब्रज 
िवद्यापीठातून पीएच.डी.,  हॉयल -  नारळीकर थेअरीची मांडणी , पद्मभूषण आिण पद्मिवभूषण 
पुरस्काराचे  मानकरी , अनेक िव�ान कथा प्रकािशत.  

 

क. भा. पाटील िवद्यालय, ढेबेवाडी, ता. पाटण, िज. सातारा येथे २० ऑगस्ट व 

त्यानंतरच्या आठवड्यात वै�ािनक �ि�कोन िदनािनिम� खालील उपक्रम घणे्यात येतील... 

• अंधश्रद्धा िनमूर्लना बाबतच्या पथनाट्यांचे सादरीकरण. 

• प�रसरातील गावागावात व्यसनम�ु� पोस्टसर् प्रदशर्न. 

• महाराष्ट्र अंधश्रद्धा िनमूर्लन कायदा सिचत्र पोस्टसर् प्रदशर्न आयोजन. 

• गणशेोत्सव, िदवाळी आिण होळी या सणांत जल, ध्वनी, वाय ू प्रदषूणाबाबत 

जनप्रबोधन व कृितय�ु  कायर्क्रमांचे  आयोजन केले जाईल. 

• स�ाहात वै�ािनक िवचार कृती, वै�ािनक �ि�कोनासाठी िवद्याथ� व यवुकांचे  प्रबोधन 

करणारे स्लाईड शो तयार करण.े उदा. जटा िनमूर्लन, वणवा िनमूर्लन, सपर् िव�ान, 

शा�� ओळख,  �ीभ्रणू हत्या, क� नका असली  व्यसन.े 

• मलुांकडून िविवध सव��णांचे आयोजन करण.े 

डॉ. सधुीर कंुभार 

 


